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Grupa robocza ds. wartości, praw, praworządności i bezpieczeństwa 
 

Pod przewodnictwem Věry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
 

Wtorek 21 stycznia 2022 r. w godz. 10.00–12.00 
 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej 
 

Trzecie posiedzenie grupy roboczej odbyło się w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 
formacie hybrydowym, a transmisja internetowa była ogólnie dostępna. Przewodnicząca Věra 
JOUROVÁ otworzyła posiedzenie, witając w szczególności przedstawicieli obywateli, oraz zwróciła 
uwagę na zalecenia drugiego europejskiego panelu obywatelskiego, z których niemal połowę 
przekazano do omówienia w tej grupie roboczej, a pozostałe grupie roboczej ds. demokracji 
europejskiej. Przewodnicząca poinformowała, że zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego 
przypisane do omówienia w grupie roboczej ds. wartości, praw, praworządności i bezpieczeństwa 
uszeregowano w pięć grup, o co wnioskowali członkowie na poprzednim posiedzeniu. 

 
2. Dyskusja 
 
Przewodnicząca Věra JOUROVÁ poprosiła przedstawicieli drugiego europejskiego panelu 
obywatelskiego o prezentację zaleceń panelu dotyczących wartości, praw, praworządności i 
bezpieczeństwa, po czym oddano głos przedstawicielom tych krajowych paneli obywatelskich, które 
ukończyły swoje prace i przygotowały zalecenia wchodzące w zakres kompetencji tej grupy roboczej, 
tj. paneli z Francji, Holandii i Niemiec. Przewodnicząca poprosiła też członków grupy roboczej, którzy 
przed posiedzeniem przesłali swoje uwagi na piśmie, by zabrali głos i przedstawili pokrótce swoje 
argumenty. 
 
Przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego oraz krajowych paneli obywatelskich (w 
przypadku panelu z Niemiec w drodze pisma odczytanego przez przewodniczącą) poinformowali o 
swoich zaleceniach, podkreślając, że dotyczą one perspektywy średnioterminowej, a ich celem jest 
zapewnienie Unii, która charakteryzuje się większą spójnością i w której obywatele mają świadomość 
wspólnej tożsamości opartej na prawach i wspólnych wartościach. Obywatele wspominali 
przykładowo o konieczności ochrony osób wymagających szczególnego traktowania; zapewnienia 
powszechnego zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie i opieka zdrowotna; 
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ułatwienia aktywności obywatelskiej; zapewnienia poszanowania praworządności we wszystkich 
państwach członkowskich; wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, 
rasę i religię; lepszej ochrony zewnętrznych granic UE; poprawy w zakresie integracji migrantów; 
wzmocnienia kompetencji UE w dziedzinie ochrony danych; poprawy w obszarze niezależności 
mediów i różnorodności własności mediów; usprawnienia systemu weryfikacji informacji, w tym 
platformy mającej na celu korygowanie wprowadzających w błąd informacji na temat UE; podjęcia 
kroków w celu zapewnienia rynku pracy bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także 
organizowania pozytywnych działań w celu pomocy mniejszościom i słabszym grupom społecznym; 
walki z korupcją i likwidacji rajów podatkowych; poprawy standardów w zakresie dobrostanu zwierząt; 
zwiększenia autonomii UE i jej zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony; zorganizowania 
dorocznego Festiwalu Europy, a także obrony wartości europejskich na arenie międzynarodowej.  
Obywatele podkreślili, że chcą jasnych odpowiedzi na swoje zalecenia oraz szczegółowych wyjaśnień 
w razie uznania, że któreś z nich nie wymaga dalszych działań. 
 
Członkowie grupy roboczej odnieśli się następnie do tych prezentacji w otwartej dyskusji, w której 
wyrazili swoje poparcie lub sprzeciw wobec różnych zaleceń bądź zastanawiali się nad najlepszym 
sposobem ich wdrożenia.  
 
Wielu członków grupy roboczej wyraziło poparcie dla celów większości zaleceń, często wybierając 
niektóre z nich jako zasługujące na szczególne wsparcie; mowa tu m.in. o zaleceniach dotyczących 
praworządności, wzmocnienia praw obywateli i niedyskryminacji. 
 
Kilkoro członków grupy roboczej zwróciło uwagę na inne zalecenia paneli obywatelskich lub na 
pomysły z wielojęzycznej platformy cyfrowej, takie jak bezpośrednie stosowanie Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w prawie krajowym, paszport UE jako symbol obywatelstwa, 
konieczność głosowania większością kwalifikowaną w przypadku decyzji w sprawie sankcji na mocy 
art. 7, znaczne rozbudowanie programu ERASMUS, wznowienie europejskiego procesu 
konstytucyjnego z pełną świadomością zagrożeń z nim związanych, a także zapewnienie 
przedsiębiorstwom lepszej ochrony przed opóźnieniami w regulowaniu faktur.  
 
Część członków grupy roboczej zgłosiła zastrzeżenia do niektórych zaleceń, m.in. dotyczących 
rolnictwa, jednego języka roboczego na potrzeby UE, dorocznej konferencji w sprawie 
praworządności, a także powszechnej opieki nad dziećmi. Inni ostrzegali przed zagrożeniami, jakie 
stwarza pośpieszne przystąpienie nowych państw członkowskich w sytuacji, gdy państwa te nie są na 
to gotowe lub gdy Unia nie jest gotowa. Niektórzy członkowie wyrazili obawy przed nadmiernym 
zaangażowaniem UE w kwestie, które powinny być rozstrzygane przez organy krajowe. 
 
Niektórzy członkowie grupy roboczej przedstawili propozycje alternatywne do tych zawartych w 
zaleceniach paneli obywatelskich, m.in. dotyczące procedury czerwonej kartki dla parlamentów 
narodowych będącej sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec unijnych wniosków ustawodawczych, a 
także odnoszące się do deregulacji gospodarki UE oraz umożliwienia większej autonomii lub 
niezależności regionom, które się na to zdecydują. 
 
Część członków grupy roboczej poruszyła kwestie wykonalności zaleceń i wystąpiła o wskazówki co do 
łatwości ich wdrożenia lub o informacje, czy którekolwiek z nich są już elementem bieżących procedur. 
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Inni stwierdzili, że to rolą obecnej Konferencji jest określenie tego, co pożądane, bez względu na 
potencjalne trudności związane z wdrażaniem. Przewodnicząca podkreśliła, że decyzja w tej sprawie 
będzie należała do zarządu Konferencji lub współprzewodniczących, ponieważ dotyczy ona wszystkich 
grup roboczych. 
 
Niektórzy uczestnicy poinformowali, że mają lub przygotowują pisemne uwagi do zaleceń, a 
przewodnicząca zapewniła, że będą one należycie uwzględnione. Jeden z członków grupy roboczej 
zaproponował, aby na następnym posiedzeniu dostępna była lista dziesięciu najbardziej popieranych 
na platformie cyfrowej pomysłów, które wchodzą w zakres kompetencji tej grupy roboczej, oraz aby 
zaprosić na posiedzenie grupy roboczej autorów tych pomysłów.  
 
Dwóch przedstawicieli państw członkowskich zasygnalizowało problem z udzielaniem informacji 
pochodzących z inicjatyw organizowanych na szczeblu krajowym i poprosiło o wyjaśnienie procesu 
dotyczącego wkładu krajowych paneli/wydarzeń obywatelskich w Konferencję. 
 
Na koniec przewodnicząca oddała głos przedstawicielom obywateli. Wielu z nich podkreślało 
konieczność podjęcia skutecznych i widocznych działań następczych w związku z ich zaleceniami oraz 
wnioskami z Konferencji, a także przedstawienia wyczerpujących wyjaśnień w sytuacji, gdy 
którekolwiek z propozycji nie są realizowane. 
 

3. Uwagi końcowe przewodniczącej 

Przewodnicząca Věra JOUROVÁ podziękowała wszystkim uczestnikom za ich cenny wkład. 
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie następującym podsumowaniem: 

• grupa robocza będzie nadal gromadzić pomysły i opinie ze wszystkich kanałów dostępnych w 
ramach Konferencji (europejskie i krajowe panele obywatelskie, wielojęzyczna platforma 
cyfrowa). Zauważyła też, że podczas kolejnych posiedzeń grupy roboczej te krajowe panele 
obywatelskie, które nie zakończyły jeszcze swoich prac, będą miały niezbędną przestrzeń, i 
wyjaśniła, że na szczeblu technicznym trwa wymiana poglądów na temat formy krajowych 
paneli/wydarzeń obywatelskich, podkreślając przy tym, że przedstawiciele paneli krajowych 
mogą prezentować swoje ustalenia na posiedzeniach grupy roboczej i posiedzeniach 
plenarnych.   

• Zgłoszone opinie trzeba będzie następnie uporządkować w rozsądny i ujednolicony sposób na 
potrzeby zgromadzenia plenarnego.  

• W tym kontekście współprzewodniczący i zarząd Konferencji powinni wyznaczyć termin 
składania nowych pomysłów i uwag, zwłaszcza dotyczących platformy. Członkowie grupy 
roboczej muszą zostać poinformowani w odpowiednim czasie o wynikach platformy i wyniki 
te zostaną należycie uwzględnione.   

• Konferencja prawdopodobnie zakończy się 9 maja, a jej ostateczny wynik powinien bazować 
na wkładzie pochodzącym z wszystkich kanałów Konferencji.  

 

 


